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UNITAT 1: ENS PRESENTEM!

Activitat 1

James: Bona tarda! Em dic James i soc el nou caixer del supermercat.

Lucía: Hola!

Santiago: Bona tarda!

MaMadou: Hola!

EuLàLia: Hola, noi!

Activitat 7

Lucía: Hola, soc la Lucía. I tu, qui ets?

MaMadou: Jo em dic Mamadou i soc del Senegal.

Lucía: Jo soc de Mèxic.

MaMadou: Ah! Tu ets mexicana?

Lucía: Sí, i tu ets senegalès.

Activitat 11

—Per a més informació, truqueu al zero, u, dos.

—Per a consultes sanitàries podeu trucar al nou, zero, dos, u, u, u, quatre, quatre, quatre.

—El telèfon dels Mossos d’Esquadra és el zero, vuit, vuit.

—Per saber l’horari de la biblioteca municipal, truca al nou, tres, quatre, sis, cinc, set, set, 
dos, vuit.

—Per fer la comanda al supermercat, truca al nou, set, dos, tres, sis, vuit, cinc, u, quatre.

—El telèfon d’emergències és l’u, u, dos.

Activitat 12

a) Has trucat al 936 584 526. Soc la Pepa, però ara no hi soc. Si vols, truca més tard.

b)  Aquest és el contestador automàtic de la Neus i en Pere. En aquest moment no hi som. 
Si és urgent, truca al mòbil: 689 523 620.

c)  Hola, bon dia. Soc la Mercè. Ja veig que ara no ets a casa. Teresa, truca’m al 693 856 200. 
És important.

d)  Ha trucat al taller mecànic Llopis. Hem canviat de telèfon. El número nou és el 937894216.
Moltes gràcies.

Activitat 15

Nom: James

Cognom: Barnes

Lloc de naixement: Anglaterra

Telèfon: 658 94 28 17
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Nom: Mamadou

Cognom: Gueye

Lloc de naixement: Senegal

Telèfon: 935 297 643

Nom: Santiago

Cognoms: Moreiras Pastor

Lloc de naixement: Galícia

Telèfon: 977 435 062

Nom: Lucía

Cognom: Villoro

Lloc de naixement: Mèxic

Telèfon: 695 237 441

UNITAT 2: ENS RELACIONEM!

Activitat 1

JaMES: Vaja, tu els coneixes, Mamadou?

MaMadou: No, James, jo encara no els conec, però els altres sí que els coneixen.

Santiago: Hola, bon dia. Us presento la senyora Comerma, directora comercial, i el senyor 
Rufat, gerent.

dirEctora coMErciaL: Molt bon dia a tothom.

gErEnt: Em sembla que ja us conec a gairebé tots. A vosaltres dos no, però. Com us dieu?

MaMadou: Jo soc en Mamadou i aquest és en James.

gErEnt: Encantat.

MaMadou i JaMES: Igualment!

Activitat 4

EuLàLia: Mira, Helena, tinc una fotografia de la meva família. Hi surt la meva neta, la Ivet. 
Aquests són els meus pares: el pare es diu Martí i la mare es diu Cristina. Aquesta és la meva 
germana gran, la Teresa, i aquests són el meu germà Ricard i la seva dona, la meva cunyada 
Maria, i el meu nebot Joan. Aquest és el meu marit, l’Andreu. Ja el coneixes, oi? Aquesta és 
la meva filla gran, la Núria, i el meu gendre, en Pol. L’Olga, la mitjana, encara és soltera. També 
hi ha el Pere i la seva dona, la Laura, i aquesta és la seva filla, la Ivet. Oi que és molt maca?

Activitat 10

antoni: Fàtima, quants germans tens?

FàtiMa: En tinc dos: en Miquel Àngel i en Cesc.

antoni: Doncs jo no tinc germans, però tinc molts cosins. Tots els meus oncles tenen fills, 
excepte el meu oncle Joaquim.
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FàtiMa: El que viu a Cornellà?

antoni: Exacte. Per cert, com estan els teus pares? Viuen a Terrassa, oi?

FàtiMa: No, ara viuen a Barcelona.

antoni: I quants anys tenen?

FàtiMa: La meva mare té 58 anys, i el meu pare, 62. I el teus avis? què fan? Estan bé?

antoni: Sí. I això que ja tenen 78 anys! Fàtima, és veritat que ja ets tia?

FàtiMa: I tant! Mira, aquí tinc una foto de la meva neboda Àngels. Té quatre anyets i és tan sim-
pàtica.

Activitat 14

a)  És força alt i més aviat gras. Té els cabells rossos i llisos i la cara rodona. La seva dona 
actual es diu Melania i tenen un fill. Viuen a la Casa Blanca. 

b)  És una dona força gran, d’uns setanta anys. Acostuma a portar una mitja melena. Els 
seus ulls són clars i és una dona amb força arrugues. Però no està jubilada! Treballa molt 
i està en bona forma. 

c)  És una dona no massa alta, rossa, d’ulls blaus. Porta el cabells curts. No té fills i la seva 
feina de política, la té ocupada tot el dia. Viu a Alemanya. 

d)  És jove i fort. Té els cabells foscos i curts i gairebé sempre els du amagats sota el casc. Té 
un somriure franc i contagiós. És de Cervera i viatja per tot el món amb la moto; la seva 
mare, abans de les curses, li diu que no corri. 

Activitat 7

Diàleg 1

MaMadou: I, així, on li portem la comanda?

dona: Visc al carrer del Pruner, número 521.

MaMadou: Em pot dir a quin pis i a quina porta?

Dona: Sí, al primer quarta.

Diàleg 2

MaMadou: On vols que t’ho portem?

noi: A la plaça de la Font, 478, quart primera.

MaMadou: Molt bé.

Diàleg 3

MaMadou: Em pot donar l’adreça, sisplau?

SEnyora: I tant, visc a l’avinguda de les Orenetes, 313.

MaMadou: A quin pis?

SEnyora: Al segon. No té ascensor, em sap greu.

MaMadou: No pateixi, no passa res. Quina porta?

SEnyora: La sisena.
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Diàleg 4

HoME: Visc molt a prop, aquí al costat.

MaMadou: Em dona l’adreça completa?

HoME: Sí, és clar: passeig dels Salzes, 645, cinquè tercera.

MaMadou: Gràcies.

Diàleg 5

MaMadou: Si vol, li portem la compra a casa.

dona: Ai, m’aniria molt bé.

MaMadou: Només cal que em digui on viu.

dona: Visc al carrer de la Pujada, 432, tercer segona.

MaMadou: Doncs ja està. Ben fàcil.

dona: Moltes gràcies.

UNITAT 3: ON ÉS…?

Activitat 12

1.  Puja aquest carrer. Després, gira la segona cantonada a la dreta i segueix tot recte. A la 
dreta hi trobaràs l’edifici que busques.

2.  Agafa el primer carrer a l’esquerra. Segueix recte, al final del carrer gira a la dreta. A l’es-
querra hi ha l’edifici que busques.

3.  Segueix aquest carrer tot recte. A la primera cantonada, gira a la dreta i baixa el carrer. A la 
tercera cantonada, tomba a l’esquerra i ja hi ets.

Activitat 19

1. El vaixell surt del port de Tarragona a dos quarts d’onze del matí.

2. L’avió arriba a l’aeroport de Girona a tres quarts de sis de la tarda.

3. La botiga obre a les deu del matí i tanca a dos quarts de nou del vespre.

4. La pel·lícula de la nit comença a dos quarts i cinc de deu.

5. El banc obre a les vuit del matí i tanca a dos quarts de tres de la tarda.

UNITAT 4: JO SOC

Activitat 4

Santiago: Els caps de setmana em llevo a dos quarts de nou.

MaMadou: Cada dia corro una hora a la tarda.

EuLàLia: Normalment, sopo a dos quarts de deu de la nit.

JaMES: Al vespre, estudio el postgrau de publicitat.
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HELEna: Cada dia, a les nou del matí, acompanyo la meva neta a l’escola.

Lucía: Cada setmana vaig al cinema.

Activitat 15

1. Vaig amb els plats i la safata amunt i avall, però no menjo ni bec res de res.

2.  Tinc cura de les plantes i les flors. Les planto, les rego i les podo si cal, però cada dia les 
deixo on són per anar-me’n a casa.

3.  Em passo el dia a l’hospital o a la consulta del metge, però no tinc cap malaltia ni em fa mal 
res.

4. No soc pescador ni mariner, però tot el dia toco peix i en sento l’olor.

5.  Un dia soc bo i un altre dia soc dolent. Un dia soc llest i un altre dia, no tant. Em paguen 
per actuar i fer veure que no soc jo.

UNITAT 5: QUÈ VOLS?

Activitat 1

Lucía: Embat, Digui’m?

cLiEnt: Bon dia, vull fer una comanda.

Lucía: Ah, d’acord. Un moment, que en prenc nota. Digui, què vol?

cLiEnt: Necessito una garrafa d’aigua, una ampolla de llet, mig quilo de pomes, quatre plà-
tans...

Lucía: Com els vol, els plàtans?

cLiEnt: Que no siguin gaire madurs. També necessito un paquet de macarrons, cent grams 
de pernil tallat ben prim, mitja dotzena d’ous, un enciam, un quilo de tomàquets madurs, mig 
quilo de tomàquets verds, un pot de melmelada de préssec, una llauna de tonyina, mig quilo 
de carn trinxada i quatre talls de lluç.

Lucía: Ho sento, el lluç se’ns ha acabat. No en queda gens.

cLiEnt: Doncs, quatre talls de rap.

Lucía: D’acord. Em sembla que ho tinc tot.

Activitat 7

A la peixateria

EuLàLia: Hola, maco, què et poso?

cLiEnt: Vull lluç. Que en té?

EuLàLia: I tant, quant en vols?

cLiEnt: En vull dos quilos.

EuLàLia: Com el vols?

cLiEnt: A rodanxes, és per fer suquet.

Eulàlia: Què més?

14

15

16



6Material fotocopiable / © Castellnou Edicions

TRANSCRIPCIÓ DE LES LOCUCIONS DELS ÀUDIOSNou Nivell bàsic 1 

cLiEnt: Posi’m un pop.

Eulàlia: No me’n queda cap.

Client: Doncs cloïsses, cinc-cents grams.

Eulàlia: Alguna cosa més?

Client: Quin peix és aquest?

Eulàlia: Rap, és molt bo.

Client: És gaire car?

Eulàlia: Una mica.

Client: No, no en vull. Té gambes?

Eulàlia: Sí, quantes en vols?

Client: Un quilo. I ja està. Ah, em pot posar una mica de julivert, si us plau?

Eulàlia: Ho sento, no me’n queda gens. Apa, aquí ho tens.

Client: Quant és?

Eulàlia: Són seixanta-cinc euros.

A la botiga d’electrodomèstics

Venedor: Bona tarda, la puc ajudar?

Clienta: Bona tarda, vull comprar un microones i primer volia informar-me’n.

Venedor: Doncs, miri, els tenim allà. Com el vol?

Clienta: Vull que sigui molt senzill i amb pocs botons.

Venedor: Ui, això és una mica difícil. Ara els fabriquen amb molts botonets.

Clienta: Vaja... També m’interessa que sigui petit.

Venedor: Potser és això el que vol... No és gaire gran.

Clienta: Sí, està bé, oi? Quant val?

Venedor: Trenta-quatre euros.

Clienta: Doncs me’l quedo.

Venedor: Entesos. Necessita alguna cosa més?

Clienta: Sí, vull dues piles.

Venedor: Ho sento, però no en tinc. Estic esperant el proveïdor.

Clienta: No passa res. Em quedo el microones i prou.

Venedor: D’acord. Tingui.

cLiEnta: Gràcies, bona tarda.

Clienta: Gràcies a vostè. 

Activitat 14

Benvolguts clients, aquestes són les ofertes d’avui al nostre supermercat. A la peixateria, 
poden trobar-hi el quilo de musclos a un euro amb noranta cèntims, i el bacallà salat, a cinc 
euros amb vint-i-cinc. A la secció de fruiteria, la bossa de tres quilos de taronges és a tres 
euros amb vint-i-cinc cèntims i la pinya tropical, a un euro amb quaranta-nou. A la carnisseria, 
hi trobaran el pollastre sencer i net a dos euros amb seixanta. També es poden emportar una 
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llauna de tomàquet fregit per seixanta-vuit cèntims. I, per a un bon esmorzar, tenen el paquet 
de cafè molt a un euro amb vuitanta-nou, i els croissants de xocolata a setanta cèntims la 
unitat. Bon dia i bona compra.

UNITAT 6: EM CANVIO DE PIS!

Activitat 2

JaMES: I com és casa teva, Lucía?

Lucía: Té un rebedor petit i un passadís molt llarg. Hi ha tres habitacions: una és el meu dor-
mitori i les altres dues són les habitacions de les meves filles. El bany és passat el rebedor, 
a l’esquerra. Només n’hi ha un, però és molt gran. Al fons del passadís, passades les habita-
cions i a l’esquerra, hi ha la cuina i un petit safareig. El menjador és davant de la cuina. No és 
gaire gran, però té un balcó molt llarg.

HELEna: M’agrada molt. Casa meva és més petita que la teva. Només hi ha dues habitacions: 
una és el dormitori i l’altra l’habitació per als convidats. La cuina és tan gran com la teva, però 
no tinc safareig, així que dins de la cuina hi ha la rentadora. També tinc un balcó, però és més 
petit que el teu. El menjador és bastant gran, però el bany és més aviat petit.

Santiago: Doncs jo, a casa, també hi tinc un despatx, i el faig servir força, perquè de vegades 
m’he d’emportar feina a casa. El meu pis és més gran que els vostres pisos: té dues plantes. 
I hi ha dos banys, un a cada planta. A la primera planta hi ha la cuina, el menjador, una sala 
d’estar i una habitació de convidats. A la segona planta hi ha la resta d’habitacions: el meu 
dormitori, les habitacions dels meus fills i el despatx.

QUÈ T’HI JUGUES?

Cases del món

La masia: És típica dels pagesos o els pastors que viuen lluny dels nuclis urbans. També 
és l’edifici principal d’un mas. Normalment són de pedra o pedra picada. Acostumen a tenir 
dues plantes, la inferior destinada a les feines d’explotació agrícoles o ramaderes, amb es-
pais per al gra, botes per al vi o el bestiar, per exemple, i la superior destinada a l’habitatge.

Un tipi: és una tenda cònica originalment feta de pell d’animals i popularitzada pels amerin-
dis de les Grans Planes. Aquest habitatge és molt resistent, conserva molt bé la calor i, per 
tant, és perfecte per resistir el fred a l’hivern; alhora però, és sec a l’època de pluges i fresc 
a l’estiu. És desmuntable i portàtil, ja que els indis eren nòmades, i això els permetia moure’s 
fàcilment.

El gratacel: És un edifici de moltes plantes. Generalment, el límit inferior d’altura a partir del 
qual un edifici sol ser considerat gratacel és d’uns 100 metres. Es construeix per aprofitar 
més el sòl. Per això, solen trobar-se molts gratacels a les zones comercials de grans ciutats, 
on el sòl és car perquè hi és escàs.

L’iglú: Un iglú o casa de neu és un refugi construït amb blocs de neu, generalment té forma 
de cúpula. Els iglús s’associen, normalment, als esquimals. Construir-los és fàcil i barat i això 
els converteix en una bona alternativa per als habitants de les zones gelades, on un altre tipus 
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d’habitatge seria més difícil de fer i molt més car. A més, ofereixen l’aixopluc i la seguretat 
necessaris com a habitatge permanent o provisional.

La cabana: És una construcció petita que serveix com a habitatge. Generalment, es constru-
eix amb fusta, amb troncs o amb branques gruixudes dels arbres. S’acostumen a trobar en 
zones rurals al bosc o a la muntanya.

UNITAT 7: US CONVIDO A SOPAR!

Activitat 1

JaMES: Ei! Per inaugurar el meu pis nou i per coneixe’ns una mica millor, us convido a sopar 
a casa meva dissabte que ve, disset d’octubre, a dos quarts de deu. Recordeu que visc al 
carrer de la Riera número trenta-cinc, segon primera. Us deixo, que haig de preparar moltes 
coses! No hi falteu!

REPÀS DE FONÈTICA

Activitat 1

joguina

finestra

sofregir

director

telèfon

Barcelona

cognoms

pastisser

zero

repartir

persona

presentar

informàtica

família

carter

avinguda

conèixer

plaça

vostè

cosina

professora

el sogre

la sogra

biblioteca

nosaltres

venjances

cuiner

triturar

20

21


